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Sammanfattning 
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Uppdrag 
Birino AB är medvetna om att deras arbetsmoment kan förbättras. Författarnas uppdrag är att 

identifiera ett arbetsmoment på företaget och förbättra den med hjälp av relevanta verktyg. 

Syfte 
Att se om författarna kan förbättra hälsan och effektiviteten på Birino AB genom en 

förändring av arbetsmomentet. 

Metod 
Författarna har genomfört kvalitativa intervjuer, en kvantitativ enkätundersökning och ett 

praktiskt experiment för att se hur förändringen av arbetsmomentet fungerade i praktiken. Den 

data författarna har samlat in kommer senare att presenteras med relevanta teorier för att 

besvara författarnas våra forskningsfrågor/frågeställningar.  

Slutsats 
Författarna har gjort en arbetsprocess som kan användas som ett verktyg för förändring och 

förbättring av hälsa och effektivitet. Denna process går att implementera på olika företag och 

inte bara det företag som författarna har valt att samarbeta med. 

 

  



 
 

Abstract 

Title: Birino AB – Work process, Tools for changing  

Authors: Anton Nordmark & Petter Richert  

Supervisor: Petra Edoff  

Examinator: Thomas Backström  

Subject: Bachelor's essay, Innovation 

Keywords: Ergonomics, health, effectiveness, work process 

 

Assignment 
Birino AB are aware of the fact that their work tasks can be improved. The author’s 

assignment is to identify one task and improve it with relevant tools. 

Purpose 
See if the authors can improve health and effectiveness by changing the work task. 

Method 
The authors have conducted qualitative interviews, a quantitative survey and an experiment to 

see how the change worked in practice. The data the authors have collected will then be 

presented with relevant theories to answer our research questions/issues.  

Conclusion 
The authors have done a work process that can be used as a tool for change and improvement 

of health and effectiveness. This process can be implemented in different companies and not 

just the company that the authors have chosen to work with. 
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Definition av centrala begrepp 

Effektivitet 
Med effektivitet menar författarna det sätt att beskriva hur väl en organisation eller företag 

kan omvandla sina resurser till slutprodukter eller tjänster. Effektivitet är något som oftast går 

att mäta i form av statistik eller liknande. Effektivitet kan mäta såväl produktivitet som 

kvalitet. 

Arbetsmoment 
Ett arbetsmoment är en del av arbetsprocessen under exempelvis förpackningen av en produkt 

eller vara. Ett exempel kan vara när en produkt/vara plockas från en hylla av en individ för att 

sedan packas i en låda utav nästa individ som står på tur i processen. I detta fall är ett 

arbetsmoment plockningen av en vara och ett annat moment är när varan packas i en låda. 

Processen klipps alltså ner i monotona moment för att kunna effektivisera arbetet på 

arbetsplatsen.  

Hälsa 
Hälsan är viktig och särskilt när det handlar om fysiskt arbete och slitage på kroppen. En 

beskrivning av vad hälsa är och vad det innebär sammanfattas: ”Tillstånd av välbefinnande 

och fullgoda kroppsfunktioner hos människa –” (Nationalencyklopedin DVD, 2000). Från 

engelskans ord ’health’ kan vi spåra det till ord såsom välbehållen, frisk, hel, helhet (Caplan, 

Engelhart & McCartney, 1981). Dessa sätt att beskriva hälsa är även författarnas sätt att se på 

hälsa.  

Ergonomi 
Ergonomi anser författarna är att anpassa arbetsmiljön efter den anställda. Målet med 

ergonomi är att arbetsplatsen ska anpassas efter den som utför arbetet så att bästa resultat kan 

uppnås, det vill säga produktivitet och effektivitet. Det är viktigt att anpassa ergonomin på 

arbetsplatsen efter individerna, så att ergonomin inte låter individerna anpassa sig efter 

arbetsplatsen (Rowan & Wright, 1994). Ergonomi är viktigt eftersom slitaget på kroppen ska 

reduceras vid en väl ergonomiskt utvecklad arbetsplats.     
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1. Inledning 
Författarna har samarbetat med ett företag som önskar vara anonymt, författarna kommer 

därför att hänvisa till företaget som: ”Birino AB” vilket är ett fiktivt namn. 

Ämnet arbetsmiljö väcker ett stort intresse hos författarna och omfattar ergonomi, hälsa, 

effektivitet och arbetsmoment, dessa faktorer är väldigt viktiga att se till på en arbetsplats.  

Författarna har i samarbetet med Birino AB kommit fram till att det finns både förbättringar 

och förändringar som kan utföras på företaget för att arbetsmiljön ska bli bättre, det verktyg 

som utvecklas kommer att kunna appliceras på andra företag med liknande arbetsmoment.  

Fyra av tio sjukskrivningar i Sverige beror på arbetsmiljön på arbetsplatserna (av.se). Skador 

och förslitningar som människor får via sitt arbete ser författarna som någonting viktigt att 

undersöka. Genom att försöka göra arbetsplatserna bättre ergonomiskt utformade inom Birino 

ABs logistikverksamhet hoppas författarna kunna påverka livskvalitet och hälsa hos 

personalen på Birino AB, som valdes som företag att genomföra denna studie på. Dessa 

förändringar och förbättringar hoppas författarna ska ge en förbättrad effektivitet inom Birino 

AB. 

Förbättringarna skulle ske till förmån för de anställdas hälsa såväl som företagets effektivitet. 

Efter att detta blev bestämt åkte författarna till Birino AB för att själva observera och testa på 

de olika arbetsmomenten som personalen på logistikcentret utför. Efter dessa tester och 

observationer klarnade idén om vad som kunde förbättras och hur detta skulle gå till. 

Författarna valde ut ett arbetsmoment där de såg stora möjligheter till förbättring genom 

relativt små medel. Den förändringsprocess som författarna använder sig av vill de skall leda 

fram till en teori, ett verktyg för företaget som även ska kunna användas i andra sammanhang 

där förändring och förbättring står i fokus. 

En sak som har fångat författarnas intresse och som kommer att utgöra kärnan av studien är 

att kunna utföra förändringar och förbättringar i en arbetsmiljö som även leder till att arbetet 

effektiviseras. Dessa förändringar och förbättringar kan göra stor skillnad, därför kommer det 

att bli spännande att se vilka förändringar som författarna kan genomföra på Birino AB som 

leder till effektivisering.  

1.1 Bakgrund 

Författarna har arbetat i många år inom olika lager och logistikföretag, detta har gjort att de 

har mycket erfarenhet om vad som är bra, men än viktigare så kan de se brister i arbetsmiljön 

väldigt snabbt. Det finns många olika uppbyggnader på arbetsplatser och lika många metoder 

för att underlätta arbetet för den som utför det.   

Intresset för att göra studien om just förändring och förbättring av arbetsmoment har 

successivt växt fram genom att författarna har diskuterat att de har många olika förslag på 

förändring och förbättring på arbetsplatser de har varit på. Författarna vill göra förändringar 

och förbättringar så att de som utför arbetsmomenten slipper få fysiska förslitningar och 

problem för att arbetsplatsen inte är rätt utformad. 
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1.1.1 Innovationskoppling 

Innovation är ett begrepp som används allt oftare inom många olika branscher. Det finns 

schampon, återvinningsbolag och mobiltelefoner som utmärker sig själva som innovativa. 

Efter att ha studerat innovationsprogrammet i 2,5 år så har författarna skapat sig en bild av 

vad de anser att innovation är. Innovation är något som är svårt att beskriva, det kan vara 

många olika saker. Författarna anser att innovation är ett verktyg som kan användas för att 

komma fram till exempelvis nya idéer, förbättringar på redan framarbetade idéer och 

lösningar på problem. Verktyget kan användas inom många olika områden och under många 

faser i olika processer.   

Innovation handlar om förnyelse, men även förbättring. Många verkar tro att innovation 

enbart innebär att man ska uppfinna något helt nytt eller banbrytande. Författarna anser att 

innovation kan vara små förändringar som gör stor skillnad. Enligt Bessant & Tidd (2007) 

finns det radikala och inkrementella innovationer, de radikala innovationerna är något som är 

nytt och banbrytande, till exempel Internet som har förändrat väldigt mycket och gjort att 

informationssökning har tagits till en helt ny nivå. En inkrementell innovation är en mindre 

förändring av något, men som ändå gör en stor skillnad. Ett exempel på det är när 

mobiltelefonerna började utrustas med kamera, det var en mindre förändring men som gjorde 

att mobiltelefonen fick ännu ett användningsområde och det blev en stor skillnad (Bessant & 

Tidd, 2007, S.14-15). Det är på det sättet som författarna anser att innovation går att koppla 

till den förändringsprocess de arbetat med på Birino AB. Tanken har inte varit att ta fram en 

helt ny idé över hur arbetsmiljön ska se ut, snarare idéer om hur mindre förändringar kan leda 

till att helheten förändras på ett lyckat sätt. Författarna vill utföra inkrementella innovationer 

och förändringar som ska leda till förbättring och effektivisering.  

Innovation definieras som ”- Förlopp genom vilket nya idéer, beteenden och tillvägagångssätt 

vinner insteg i ett samhälle och sedan sprids där” (Ne.se). Kopplingar till innovation kan 

göras från den förändringsprocess författarna har utfört och även till de resultat de har kommit 

fram till. Författarna har gått in i detta projekt med tanken att kunna se verksamheten ur ett 

nytt perspektiv och komma med nya lösningar. För att välja vilken avdelning författarna 

skulle rikta in sig på använde de sig av en innovationsprocessmodell som bidrar med hjälp 

från idé till implementering (Bessant & Tidd, S.16, 2007).  

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie har varit att ta reda på om hälsan och effektiviteten hos de anställda 

inom Birino AB på kort tid går att öka, med hjälp av förändringar i arbetsmomentet 

sorteringen, som var det arbetsmoment författarna valt att förbättra. Genom ett 

ledarskapsperspektiv vill författarna se vilka förändringar och beteenden som påverkar och 

bidrar till en ökad effektivitet och hälsa.  

Författarna ville också se om de kan förbättra både effektiviteten på företaget och välmående 

hos dess anställda genom en och samma förändring. Syftet var även att se om förändringen 

författarna kommit fram till går att implementera i företaget.  
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Författarna skulle ta fram en arbetsprocessmodell som utvecklas genom hela arbetet för att 

sedan bli en mall som ska kunna användas i liknande förändringsarbeten och även i framtida 

forskning. Denna ska innehålla en beskrivning över hur författarna gått till väga och genom 

det ge en bild över hur det går att genomföra en arbetsprocess baserad till större delen på 

empiri för att nå ett bra och trovärdigt resultat. 

1.3 Forskningsfrågor/ frågeställningar 

Praktisk fråga 1: Kan förändringar av arbetsmomentet sorteringen leda till effektivitet i 

verksamheten?  

Praktisk fråga 2: Hur kan förändringar i arbetsmomentet sorteringen förbättra arbetsmiljön för 

de anställda?  

Forskningsfråga: Kan en empiribaserad arbetsprocessmodell vara ett verktyg i en förändring 

av en arbetsprocess på ett företag? 

1.3.1 Innovationsbidrag 

Studien som författarna genomfört ska presenteras för ledningen på Birino AB samtidigt som 

ett skriftligt material överlämnas. Författarnas arbetsprocess för att förbättra och förändra ett 

arbetsmoment ska i framtiden kunna användas av Birino AB vid eventuella nya förändringar 

av arbetsmoment i logistikverksamheten. Arbetsprocessen ska alltså kunna användas som en 

manual av företaget vid nya förändringar.  

1.4 Avgränsningar 

Författarna har valt att avgränsa sig till avdelningen sorteringen på Birino AB, detta efter att 

ha testat att arbeta på alla avdelningar men beslutat sig för att de kan göra störst skillnad på 

arbetsmomentet sorteringen. Genom att lägga fokus på en enda avdelning så var 

möjligheterna större att det gick att komma fram till en riktigt bra idé istället för att komma på 

många små idéer för alla olika avdelningar. För att kunna mäta effektiviteten på denna 

avdelning så utgår författarna från Birino ABs statistik över hur effektiva de vill att de 

anställda ska vara. I detta fall bearbetar statistiken hur många böcker som ska sorteras på en 

dag. Anledningen till att författarna har valt att utgå från Birino ABs statistik är att det är det 

smidigaste sättet att mäta hur effektivt arbetet är. 
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1.5 Disposition 

Nedan beskrivs studiens struktur och dess innehåll. 

2. Metod 

I metoddelen beskriver författarna utförandet av studien. Här redovisas de tillvägagångssätt 

författarna använt för att samla in information och varför de valt just dessa. 

3. Empiri 

I det empiriska avsnittet får läsaren ta del av den empiri som samlats in under intervjuer, 

observationer på Birino AB, en enkätundersökning samt empiri som införskaffats via ett 

praktiskt experiment. Först kommer en kort beskrivning över Birino AB som företag, sedan en 

beskrivning över arbetsmomentet sorteringen för att sedan visa upp den empiri som tagits 

fram genom observationer, enkätundersökning, intervju och experiment. 

4. Teoretisk referensram 

I denna del presenteras teori som är relevant för det empiriska materialet. Det kommer att 

presenteras teorier kring exempelvis reflekterande sätt att lära, detta för att påvisa hur viktigt 

det är med arbetsprocessens olika steg. Det kommer även presenteras teorier som berör 

effektivitet och hälsa i företag, på organisationsnivå, kommunikationsnivå och på ett 

arbetsmiljömässigt plan. 

5. Analys och Diskussion 

Här får läsaren ta del av diskussion och analys som bygger på den teori som applicerats på 

empirin. Detta stycke visar reflektiva tankar och en djupare förståelse för studien. 

6. Slutsatser 

I slutsats kommer läsaren få en överblick över det förslag författarna har till förändringar 

och förbättringar på företaget. 

7. Framtida forskning 

Här presenteras förslag på vidare forskning. 
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2. Metod 
I metoddelen beskriver författarna utförandet av studien. Här redovisas de tillvägagångssätt 

författarna använt för att samla in information och varför de valt just dessa. 

2.1 Metodval 

Författarna har använt sig av en aktionsforskning (Holme & Solvang, 1997), vilket betyder att 

författarna inte har distanserat sig från företaget de arbetat mot. Genom detta val av forskning 

har de större chans att påverka företaget. Valet av metod har fallit på en undersökning där 

författarna genom experimentella inslag vill verifiera eller falsifiera sina praktiska frågor och 

forskningsfrågan som presenterats ovan (Olsson & Sörensen, s. 45-46, 2011). För att kunna 

verifiera eller falsifiera dessa frågor har författarna utfört intervjuer och en mindre 

enkätundersökning samt ett praktiskt experiment. Genomförandet av studien har gjorts på ett 

induktivt sätt, vilket betyder att författarna först införskaffade empiri genom att undersöka 

verkligheten, efter det har teorin formats utefter insamlad data (Olsson & Sörensen, s. 48, 

2011). Författarna valde att arbeta på detta sätt då de trodde sig kunna få sina idéer 

implementerade i företaget lättare på det viset då företaget får känna sig mer involverat i 

processen. Författarna ville inte bara göra ett bidrag med teori utan även göra en stark 

påverkan även i praktiken. Genom detta samarbete blev empirin viktigare än teorin för att 

göra resultatet så verkligt som möjligt för Birino AB som ska få ta del av denna studie senare 

genom en presentation som kommer bestå av det författarna kommit fram till. För att sedan 

kunna ge ytterligare tyngd till sitt resultat vägs även teori in som är utvald utefter empiri. 

Eftersom företaget vill vara anonymt har författarna valt att inte skriva några namn på 

intervjuer som är genomförda, det står istället vilken titel de har i företaget.  

2.2 Teorival 

Valet av teori har skett via sökningar i databaser där författarna letat efter artiklar med 

nyckelord som innovation, arbetsmiljö, hälsa, effektivitet, logistik och ergonomi. Författarna 

har även använt sig av böcker som de ansett kunnat ge dem kunskaper kring deras praktiska 

och forskningsfrågor. Böckerna som använts har huvudsakligen blivit använda i tidigare 

kurser på programmet. Författarna anser att de har haft viktig och betydande litteratur som är 

lämplig att stödja sig mot.  

2.2.2 Varför empiri före teori 

Författarna har valt att göra denna studie med en bas av empiri, detta för att tidigt i processen 

inte behöva låsa fast sig vid generella existerande teorier och istället lägga vikt vid empirin 

som tas fram. På det viset kan den egna observationen, enkätundersökningen, intervjuerna och 

experimentet ge mer än om de varit fastlåsta i teorier redan från början. Författarna hoppas 

genom detta få fram ett resultat som blir till större användning för företaget jämfört med om 

studien gjorts på ett mer traditionellt sätt och kopplats till generella teorier tidigt under 

processen. Nu har valet fallit på en induktiv linje där författarna arbetar sig fram till ett 

resultat med en start i upptäckter i verkligheten av författarna själva. 

  



7 
 

2.3 Arbetsprocess 

Tillvägagångssättet av författarnas arbetsprocess kommer nedan visualisera sig i form av två 

modeller en egenarbetad, och en bearbetad innovationsmodell från Bessant & Tidd (2007). 

Innovationsmodellen (Bessant & Tidd, s.16, 2007) innehåller tre steg i hur en effektiv 

innovationsprocess kan se ut.  

Först genereras idéer fram över vad som kan förändras, sedan väljs en av dessa idéer ut för att 

senare försöka förverkliga idén och implementera den i exempelvis ett företag. 

 

 

Figur 1, Författarnas egen bearbetade variant av Bessant & Tidds innovationsprocessmodell 

 

Generate: Författarna utvecklade idén om vad huvudspåret för studien skulle bli när de själva 

testade alla arbetsmoment och observerade hur andra på företaget utförde dem. Genom att 

försöka förbättra ett arbetsmoment så hälsan hos de anställda kan vara så hög som möjligt och 

ett effektivare arbete som gynnar företaget hade författarna hittat sin inriktning. 

Select: Efter att författarna bestämt sig för att inrikta sig på arbetsmomentet sorteringen 

gjordes en enkät för att kunna undersöka vad de anställda ansåg om arbetsmomentet, tyckte de 

att det fanns plats för förändringar och förbättringar eller tyckte de att det fungerade bra som 

det var? Fick de ont någonstans av arbetsmomentet och hade de någon idé om vad som kunde 

göras åt det i så fall? Kunde det gå snabbare att genomföra momentet?  

Genom denna enkät intog författarna kunskap som de kunde använda sig av senare i 

processen, idéer för hur de kunde förändra arbetsmomentet för att det ska gynna de anställdas 

hälsa och företagets effektivitet. 

Intervjuer med tre chefer på olika nivåer gjordes också för att få en bild över hur 

ledningspersoner i företaget ser på arbetsmomentet sorteringen. Detta skulle bidra till en 

större helhetsbild, ge författarna en större kunskap om hur företaget ser ut och fungerar.  

Efter att dessa enkäter och intervjuer var genomförda jämförde författarna sin egen bild över 

arbetsmomentet med personalens svar i enkätundersökningen samt chefernas bild för att 

senare kunna utveckla ett experiment där arbetsmomentet skulle utföras på ett nytt sätt.  
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Experimentet genomfördes av två testpersoner som utförde arbetsmomentet på författarnas 

uttänkta arbetssätt under två dagar för att senare kunna ge reflektioner över hur det känts och 

vad de tyckt om allt som blivit och känts annorlunda jämfört med det vanliga sättet att utföra 

arbetsmomentet på.  

Implement: Dessa reflektioner fångades upp med hjälp av intervjuer som gjordes med de två 

testpersonerna för att kunna koppla deras tankar och idéer kring det nya arbetssättet med 

annan teori, resultat från enkätundersökningen, intervjuer och författarnas egna observationer 

för att bygga sig en tyngd och trovärdighet i resultatet av studien. 

På nästa sida i figur 2 visar författarna hur arbetsprocessen har sett ut.  

 

 
Figur 2, modell över arbetsprocessen av författarna 
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2.4 Urval av respondenter 

Av de 100 personer som arbetar inom logistigverksamheten så är det ungefär 80 personer som 

arbetar på sorteringen. Av de 80 personerna så har 15 stycken (19 %) blivit tillfrågade att vara 

med i den kvantitativa enkätundersökning som genomfördes på företaget. Urvalet av de 15 

personerna gjordes efter vilka personer som arbetade på sorteringen den dagen 

undersökningen genomfördes, författarna frågade 15 av de 20 personerna som arbetade på 

sorteringen under detta skift, detta för att det var bara 15 som hade möjlighet att medverka.  

Författarna har även genomfört fem kvalitativa intervjuer på företaget. Två av dessa intervjuer 

gjordes med de anställda som fick vara testpersoner i experimentet och de andra tre var 

cheferna inom logistikverksamheten av Birino AB.  

Valet att intervjua logistikchefen, som är högsta chef på lagret gjordes för att författarna ville 

få hans syn på företaget i egenskap av huvudansvarig för arbetsprocesser och arbetsmiljö på 

lagret. Den andra intervjun gjordes med speditionschefen som har ansvaret över att 

sorteringsmomentet ska fungera så bra som möjligt, detta för att få veta vad denne chef hade 

för åsikter och kännedom om avdelningen och den tredje intervjun gjordes med lagerchefen 

som har ansvarsområden över flera av arbetsmomenten på lagret, dock inte det området 

författarna valde att fokusera på. Av honom hoppades författarna kunna erhålla viktig allmän 

kunskap över hur företaget arbetar i flertalet frågor och arbetsmoment. 

2.5 Datainsamling 

Datainsamlingen gjordes genom intervjuer och observationer i de kvalitativa studierna och i 

de kvantitativa genom enkäter till personalen. Även via att författarna själva testat de olika 

arbetsmomenten och genom det bildat sig en uppfattning om vad som kunde göras 

annorlunda. Information har även hämtats från företagets hemsida för att kunna ge en klarare 

bild över storleken av företaget och andra mer grundläggande fakta. Författarna har alltså 

använt sig av primärdata i form av egna intervjuer, observationer och enkäter samt Birino 

ABs egen hemsida. Enligt Olsson & Sörensen (s. 46, 2011) består sekundärdata av 

information som redan samlats in av andra forskare, exempelvis vetenskapliga artiklar kring 

intressanta områden och litteratur inom dessa områden. Författarna har främst använt sig av 

artiklar och även kurslitteratur som sekundärdata, detta för att ge trovärdighet åt studien.  
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I figur 3 nedan visas de olika datainsamlingsmetoderna författarna använt sig av, samt i vilken 

ordning de utförts. 

 

Figur 3, datainsamlingsmetoder 

2.5.1 Observation/Prova själv 

Författarna besökte Birino AB för att testa på de arbetsmoment som utförs där dagligen, detta 

för att se om det fanns potential i att ändra dem så att arbetet utförs effektivare och mer 

ergonomiskt korrekt så det gynnar personalens hälsa. Genom att testa arbetsmomenten själva 

tror sig författarna få en bättre bild av det dagliga arbetet jämfört med om de endast 

observerat hur arbetet utförs på varje arbetsmoment. Det sågs som självklart att ett lagerarbete 

innebär påfrestningar på kroppen, men att dessa går att minimera om företaget ständigt 

uppdaterar sig i hur arbetsmomenten utförs.  

Författarna tror sig få en ökad kunskap om vad som kan göras annorlunda och hur man kan 

anpassa och förändra arbetsmiljön på bästa sätt för att få en ökad effektivitet och ett 

arbetsmoment där personalen inte får lika ont i kroppen som tidigare. Författarna menar att 

”learning by doing” är ett väldigt bra sätt att skaffa sig tyst kunskap, som Olsson & Sörensen 

(s. 51, 2011) beskriver som den kunskap som inte är uttalad eller fullt medveten.  

2.5.2 Genomförande av enkät 

Den enkätundersökning författarna genomfört är en kvantitativ datainsamlingsmetod och den 

bidrar med information om hur de anställda tycker att arbetsmoment sorteringen fungerar. 

Enkäten är framtagen av författarna utan hjälp av tidigare utarbetade enkäter. Författarna har 

istället fokuserat på att enkätundersökningens frågor är anpassade till det specifika företaget, 

därför har författarna valt att inte ta hjälp av en tidigare utformad enkätmall.  Utifrån denna 

information kommer författarna att bearbeta fram ett experiment. Enkäten delades ut till 15 

slumpmässigt utvalda personer av de 20 anställda som arbetade på sorteringen den dagen 

författarna utförde enkätundersökningen. Sett till den personalstyrka som var i tjänst svarade 

75 % på enkäten. För att författarna skulle få så uppriktiga och uppriktiga svar som möjligt 

var det viktigt att poängtera att enkäten endast var till för undersökningen och att det inte 

kommer att presenteras för cheferna vem som har tyckt vad.  
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Det var alltså en konfidentiell enkätundersökning (Olsson & Sörensen, s. 78 & 85, 2011). 

Anledningen till denna enkätundersökning var att se vad de anställda tyckte om 

arbetsmomentet sorteringen, om de kände av smärta någonstans när de utförde 

arbetsmomentet och om de hade någon idé på hur detta kunde motverkas. Allt för att ge 

författarna en bättre kunskap för att kunna utföra ett så bra experiment som möjligt.  

2.5.3 Genomförande av intervjuer 

Författarna har genomfört kvalitativa intervjuer. Med det menas intervjuer som ger 

beskrivande svar från undersökningspersonens kunskap (Olsson & Sörensen, s. 132, 2011).  

Intervjuerna har skett med logistikchefen, speditionschefen som är närmast ansvarig för 

sorteringen och lagerchefen för att få en bredare generell bild av företaget samt att nå kunskap 

och synvinklar från intervjupersonens värld. Dessa intervjuer görs bland annat för att jämföra 

vad som skiljer i svaren från anställd till chef. Det som författarna ville få fram genom dessa 

intervjuer var en överblick över hur cheferna och de anställda på Birino AB ansåg att 

momentet utfördes och vad det fanns för nackdelar och fördelar med detta. Författarna har 

även genomfört intervjuer av två utvalda i personalen för att se vad de tycker om det 

experiment som har genomförts.  

Författarna tycker att det är viktigt att få chansen att intervjua cheferna och vissa av de 

anställda för att få en objektiv synvinkel, det är stor skillnad på vad för svar en enkät kontra 

en intervju ger.  

Författarna har valt att genomföra intervjuerna med frågor och anteckningar utan att spela in 

svaren, detta för att kunna analysera de svar som de får men även kunna använda sig av 

nedskrivna citat. För att få ett så överensstämmande resultat som möjligt så ställde en av 

författarna frågorna medan den andra antecknade. Efter att intervjuerna var genomförda 

tittade den av författarna som ställde frågorna på det skrivna dokumentet och la till 

information om det var något som denne tyckte saknades.  

2.5.4 Genomförande av experimentet 

Genom informationen från de tre datainsamlingsmetoderna ovan togs ett experiment fram. 

Experimentet bygger på den information som samlats in från de olika metoderna av 

datainsamling. Genom den information som författarna har samlat på sig genomfördes ett test 

där två av de anställda på sorteringen fick använda en väst. Denna väst används redan på 

andra avdelningar inom Birino AB. Genom att använda detta hjälpmedel på sorteringen så 

skulle det ge avlastning för bland annnat armen. Tidigare har de burit böckerna på armen för 

att sedan sortera in dem i hyllorna. Detta test utfördes över två arbetsdagar. Författarna 

förändrade sättet att bära böckerna på genom att bearbeta informationen från de enkäter, 

intervjuer och att de provade momentet själv. Istället för att överbelasta armen så fick de 

anställda ha böckerna i en sele på magen. 
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2.6 Metodkritik/ tillförlitlighet 

Författarna är medvetna om att tillförlitligheten i experimentet inte är hög. Det behövs längre 

tid för att kunna se om de förändringar som författarna genomfört i och med experimentet 

skapar långvariga effekter. Författarna är inte helt nöjda med experimentet, tanken var att de 

som arbetar på sorteringen även skulle få ett hölster till den streckkodläsare/scanner som de 

bär runt på, detta för att ytterligare frigöra händerna så att de blir så smidiga som möjligt och 

även får avlastning. Något annat som skulle göra arbetet mer effektivt var om de anställda 

skulle ha streckkoder på västarna så att de skulle kunna scanna direkt på västen, istället för att 

behöva gå fram och tillbaka till datorn varje gång de skulle lägga in fler än en bok i ett fack 

som de behöver göra idag. Experimentet som genomfördes under två dagar är alltså inte så 

tillförlitligt som författarna helst skulle vilja se. Hade det gått att ha experimentet över en 

längre period hade det ökat trovärdigheten i resultatet. 

Den kvantitativa undersökningen kan göra att det blir ledande frågor så att författarna får 

liknande svar från de flesta anställda. Hade skribenterna intervjuat alla de anställda så hade 

svaren blivit mer beskrivande, dock hade det blivit svårt att kunna dra generella kopplingar till 

de gemensamma problemen som personalen har. Författarna anser att det var tillräckligt 

tillförlitliga svar då 75 % av de som arbetade på sorteringen vid detta tillfälle svarade på 

enkäten. Frågorna i enkäten var uppbyggda på den information som författarna hade samlat på 

sig under tiden de observerade och provade att utföra arbetsmomentet själva. Detta kan göra 

att viktiga problem kan ha missats och att enkäten blir för subjektiv.  

Under intervjuerna så var frågorna anpassade så att de skulle vara liknande de frågor de 

anställda fick svara på i enkätundersökningen, detta för att det skulle gå att jämföra dem. Det 

hade varit spännande att haft mer beskrivande frågor för cheferna så att författarna hade fått se 

vad de tyckte och få en tydligare bild, det som skulle kunna göra det till ett problem var att 

intresset för att ställa upp på en intervju och vara hjälpsamma var lite svalt hos vissa av 

cheferna. I intervjun med speditionschefen var det svårt att få ut mycket information då 

speditionschefen var väldigt kort i sina svar och författarna inte fick den information de ville, 

detta ser författarna som en svaghet i deras intervjuteknik.  

Valet att inte spela in intervjuerna tror författarna har både positiva och negativa effekter. Det 

negativa kan vara att författarna missar att skriva ner viktiga delar av svar från de intervjuade 

och att svaren tolkas omedvetet innan de skrivs ner. Det positiva med detta är att det blir en 

mer sammanhängande helhet i svaren. 

Författarna borde ha haft en ”Plan B” om detta experiment inte skulle lyckas. Hade det inte 

gått att genomföra skulle det absolut ha varit smart att ha en reservplan.  

Hade författarna gjort om metodvalet hade de byggt frågorna till enkäten och intervjufrågor 

från tidigare välutvecklade och teoretiska mallar. Anledningen till detta är att det hade 

underlättat att koppla frågorna till teori samt att det hade gett en högre grad av trovärdighet.  

Vidare hade författarna helst sett att experimentet utförts över en längre tid, det hade gjort att 

experimentet hade fått mer tyngd och trovärdighet.  
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Efter arbetsprocessen kommer författarna att göra en uppföljning som kommer att bestå av en 

presentation av författarnas studie för företaget, samt ett skriftligt dokument, som tidigare 

nämnts. Detta för att se hur tillförlitligt innovationsbidraget var för företaget.  

  



 

3. Empiri 
I det empiriska avsnittet får läsaren ta del av den empiri som samlats in under intervjuer, 

observationer på Birino AB, en enkätunde

praktiskt experiment. Först kommer en kort beskrivning över 

beskrivning över arbetsmomentet sortering

fram genom observationer, en

3.1 Birino AB 

Birino AB är en internetbaserad bokhandel, de har ingen försäljning i butik utan all 

försäljning sker via deras hemsida. Med ett stort sortiment av böcker och en snabb leverans 

har de lyckats bli en av de störst

koncern och idag arbetar ca 170 personer i företaget. 70 på kontoret och ungefär 100 inom 

logistikverksamheten. Viktigt för företaget är att ha en bra och snabb service, de utlovar att en 

såld bok ska levereras mellan 2

infört ett samarbete med ett transportföretag som ger ett minskat koldioxidutsläpp på 100 % 

genom ett antal biogasdrivna lastbilar som delvis betalas av 

Nedan, i figur 4 visas organisationsschemat över 

leden efter lagerchefen då detta inte är relevant för studien.

3. 2 Beskrivning av arbetsmoment 

Den avdelning som författarna

böckerna i backar på ett rullband. Den anställdes uppgift är att sortera in böckerna från 

backarna i olika fack, varje fack representeras av en kund. Rent konkret går 

anställde tar 10-15 böcker på armen, scannar en bok med en streckkodläsare, då kommer det 

upp en ruta på dataskärmen där det står vilket fack den boken ska läggas i. Efter att boken är 

inlagd i facket måste den anställde scanna vilket f

som ska läggas i ett fack måste den anställde gå fram till datorn och trycka in hur många 

böcker det var som lades in i facket. Facken där böckerna läggs in i finns i vagnar med många 

fack på, dessa vagnar finns i olika storlekar beroende på hur stora ordrar som ska få plats i 

facken. Skiljeväggarna mellan facken består av wellpapp i en del vagnar och en plåtskiva i 

andra. Vagnarna består av 3-4 hyllplan. Efter att en sortering är genomförd får sorteraren 

vänta på eventuellt saknade böcker. 

Logistikchef

Lagerchef

Speditionschef

I det empiriska avsnittet får läsaren ta del av den empiri som samlats in under intervjuer, 

, en enkätundersökning samt empiri som införskaffats via ett 

Först kommer en kort beskrivning över Birino AB som företag, sedan en 

beskrivning över arbetsmomentet sorteringen för att sedan visa upp den empiri som 

genom observationer, enkätundersökning, intervju och experiment. 

är en internetbaserad bokhandel, de har ingen försäljning i butik utan all 

försäljning sker via deras hemsida. Med ett stort sortiment av böcker och en snabb leverans 

största inom denna marknad. Sedan 2005 är Birino AB

idag arbetar ca 170 personer i företaget. 70 på kontoret och ungefär 100 inom 

logistikverksamheten. Viktigt för företaget är att ha en bra och snabb service, de utlovar att en 

åld bok ska levereras mellan 2-5 dagar. Företaget är miljömedvetet och har till exempel 

infört ett samarbete med ett transportföretag som ger ett minskat koldioxidutsläpp på 100 % 

genom ett antal biogasdrivna lastbilar som delvis betalas av Birino AB (Biri

Nedan, i figur 4 visas organisationsschemat över Birino AB, dock har vi valt att inte beskriva 

leden efter lagerchefen då detta inte är relevant för studien. 

 Figur 4, Författarnas egen bearbetade modell

3. 2 Beskrivning av arbetsmoment  

vdelning som författarna valt att inrikta sig på är sorteringen. Till sorteringen

rullband. Den anställdes uppgift är att sortera in böckerna från 

backarna i olika fack, varje fack representeras av en kund. Rent konkret går 

15 böcker på armen, scannar en bok med en streckkodläsare, då kommer det 

upp en ruta på dataskärmen där det står vilket fack den boken ska läggas i. Efter att boken är 

inlagd i facket måste den anställde scanna vilket fack den är inlagd i. Är det fler än en bok 

som ska läggas i ett fack måste den anställde gå fram till datorn och trycka in hur många 

böcker det var som lades in i facket. Facken där böckerna läggs in i finns i vagnar med många 

olika storlekar beroende på hur stora ordrar som ska få plats i 

facken. Skiljeväggarna mellan facken består av wellpapp i en del vagnar och en plåtskiva i 

4 hyllplan. Efter att en sortering är genomförd får sorteraren 

eventuellt saknade böcker.  
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olika storlekar beroende på hur stora ordrar som ska få plats i 
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Dessa böcker plockas av annan personal som sedan skickar dessa böcker via rullbanan till 

sorteringsstationen. Under denna tid blir det ibland en lång väntan utan att den anställde kan 

göra någonting.  

3.3 Observationer gjorda av författarna 

Sist i detta kapitel redovisas arbetsprocessen och de slutsatser författarna har tagit längs vägen 

i figur 7. 

Under första dagen författarna var på Birino AB testade de själva på alla arbetsmomenten och 

de såg potential i att ändra på dem för att kunna effektivisera och göra det bättre ergonomiskt 

för personalen. Det sågs som självklart att ett lagerarbete innebär påfrestningar på kroppen, 

men att dessa går att minimera om företaget ständigt kollar upp hur arbetsmomenten utförs. 

Efter att själva ha testat på alla arbetsmoment bestämdes det att inriktningen för studien skulle 

bli sorteringsmomentet. Här kände författarna verkligen att det går att förbättra 

arbetsmomentet.  

Genom att testa på arbetsmomenten själva tror sig författarna få en bättre bild av det dagliga 

arbetet jämfört med om de endast stått bredvid och observerat hur arbetet utförs på varje 

arbetsmoment. Efter att ha testat på arbetsmomentet själva hävdar författarna att denna empiri 

väger in tyngre än om det endast gjorts observationer på de olika arbetsmomenten.  

3.4 Resultat av enkätundersökningen 

Av enkätundersökningen som gjordes kom författarna fram till att majoriteten av de anställda 

fick ont någonstans i kroppen av att utföra arbetsmomentet sorteringen. De fick ont i 

handleder, axlar, nacke och rygg. De delar av arbetsmomentet de anställda tror var orsaken till 

detta var att de bär stora travar med böcker på ena armen samt att de måste böja sig mycket 

för att kunna lägga in en bok i de nedersta facken på vissa av sorteringsvagnarna, dessa fack 

är ca 50 cm från marken.  

Många hävdar i enkätundersökningen att en del av orsaken att de får ont under detta 

arbetsmoment hänger ihop med de andra arbetsmomenten, på många andra arbetsmoment 

lyfts tunga backar med böcker och det bärs böcker på sätt som inte är ultimat för kroppen. 

Författarna har även frågat efter idéer på förbättringar som ska göra så att de får mindre ont, 

under denna fråga på enkäten har de flesta svarat att de inte haft några förslag, men några har 

nämnt att de vill att den understa hyllan på sorteringsvagnen ska tas bort för att undvika stora 

påfrestningar på kroppen då den anställde placerar en bok i ett fack på detta hyllplan. På 

frågan om de anställda trodde att det gick att göra arbetsmomentet snabbare och effektivare 

har de flesta nämnt ett problem med expressplockade böcker som det blir en väntan på, här 

menar de att det tappas mycket tid.  
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Dessa böcker kommer idag på en rullbana till stationen där den anställde sorterar böckerna. 

De här böckerna är de böcker som saknats när de plockats tidigare i arbetsprocessen på lagret, 

när en sortering då närmar sig att bli klar ska de saknade böckerna hittas av en annan anställd 

som plockar dessa expressböcker. Istället för att en person ska plocka dessa och lägga dem i 

en back och skicka dem via rullbanan till den anställde som sorterar menar flertalet av de 

anställda att det skulle gå snabbare om de själva gick iväg och hämtade de saknade böckerna 

på lagret. När de idag väntar på expressböckerna kan de inte göra någonting alls, det blir dötid 

vilket inte får anses som effektivt. De anställda menade att de som idag plockar 

expressböckerna kunde göra någonting annat istället för att plocka dessa hela dagen vilket 

borde gynna företagets effektivitet. 

 

Ett annat förslag som framkom genom dessa frågeenkäter var att ständigt hålla 

sorteringsvagnarna i bra skick, i nuläget var vissa lite trasiga. De olika facken separeras bara 

av en wellpappskiva, dessa har i många fall blivit mjuka och håller inte böckerna på plats lika 

bra som en ny och fräsch sorteringsvagn. Ett fåtal nya vagnar har tillkommit de senaste åren, 

där facken var separerade av en metallskiva istället för wellpapp vilket håller bättre i längden 

men istället gör att vagnen blir tyngre att flytta. Detta verkar ändå vara något som uppskattas 

då det blir lättare att sortera rätt böcker på rätt plats. 

På sorteringsvagnarna scannar den anställde en streckkod efter att denne lagt in rätt bok i rätt 

fack för att påvisa för datasystemet att boken ligger i detta fack nu. Dessa streckkoder var det 

flera som menar är i dåligt skick, vilket gör att när den anställde försöker scanna detta fack tar 

det någon sekund extra då och då och det bidrar till ineffektivitet. Om dessa byttes ut oftare 

mot nya fräscha streckkoder skulle det kunna gå att effektivisera detta arbetsmoment ännu 

mer menar de på.  

 

Ansträngd och spänd arbetsställning utan väst 
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Avslappnad arbetsställning med väst 

Dessa problem som påvisats med hjälp av enkätundersökningen när det gäller 

sorteringsvagnarnas dåliga skick och felaktiga utformning med ett hyllplan så lågt ner var 

något personalen menar att de påvisat många gånger för chefer men ingenting har hänt. Detta 

var något som många i personalen i vår enkät tyckt varit konstigt eftersom det är något som 

skulle gynna företaget och det inte är någonting som är svårt att åtgärda.  

Författarna ville se vilka krav som fanns på de anställda, därför ställde de frågan om det finns 

något krav på hur snabb eller effektiv personalen måste vara på arbetsmomentet. På denna 

fråga har de flesta svarat att de inte känner till något sådant krav, men att de menar att det 

gäller väl att vara så snabb och noggrann som möjligt. Under en del av enkäten där författarna 

undrat över belöning vid ett bra arbete har många svarat att de inte får någon speciell, 

samtidigt som en del har skrivit att de ibland fått tårta, frukt och en bonus på lönen. Beröm 

var i stort sett alla eniga om att det enbart delas ut till en större grupp, väldigt sällan personligt 

beröm.  

I enkäten har många skrivit att de verkligen gillar det här arbetsmomentet då de tycker att det 

inte är lika monotont som andra arbetsmoment, de får jobba närmare andra medarbetare 

eftersom de ofta jobbar två och två på en sorteringsstation. På grund av dessa faktorer verkar 

detta vara ett av de arbetsmoment som uppskattas mest av personalen, flera har skrivit i 

enkäten att de tycker det är det roligaste arbetsmomentet på hela lagret. 

3.5 Information som framkommit genom intervjuer 

Författarna har intervjuat tre chefer och två anställda på lagret. Logistikchefen är högsta chef 

på lagret, under sig har han speditionschefen och lagerchefen som har olika ansvarsområden 

på lagret. De två anställda som intervjuades efter test av författarnas experiment kommer 

därför redovisas under rubriken ” 3.7 Intervju av testpersonerna”. 

  



 

3.5.1 Intervju 1 

Logistikchef, 30 November 2011, (Bilaga

Logistikchefen började intervjun med att säga att han 

var väl medveten om att alla moment de utför går att 

förbättra och göra effektivare. Under intervjun 

framkom det att vetskapen om att många har ont i 

ryggen finns, vilket han menade är en del av ett 

lagerarbete eftersom det är mycket lyft av tunga saker, 

främst böcker. Logistikchefen menade på att 

vridningarna som görs med kroppen i monotona 

rörelser också är starkt bidragande till detta på 

arbetsmomentet sorteringen. Det framkom även att 

dataskärmarna som den anställde behöver kolla på 

ofta inte står på en optimal plats. Han hade idéer på 

hur detta kunde förbättras och vissa idéer var redan på 

väg att utvecklas för att implementeras inom en snar framtid.

Några av dessa idéer var att ha dataskärmar placerade i hyllor på olika höjd på olika stationer 

för att det ska finnas sorteringsstationer som passar såväl långa som korta anställda. Att 

många går med stora travar av böcker på ena armen istället för att gå fler gånger med mindre 

travar böcker var något logistikchefen också poängterade och som han menade skulle bidra 

till att färre skulle få ont av arbetsmomentet. 

För att utföra momentet på ett 

böckerna kommer fram till sorteringsstationen då den i nuläget är ganska låg så den anställde 

som utför arbetet måste böja sig ner för att plocka upp böcker när de ska sorteras in i sitt fack 

på sorteringsvagnen. Den här rullbanan som backarna kommer ner på till sorteringsstationen 

ansåg han skulle vara längre så alla backar som hör till en sortering kan få plats

ibland inte gör i nuläget.  

I nuläget blir de backarna som inte får plats på rullbanan ner

den större rullbanan som går över en stor del av lagret och snurrar runt vilket kan göra så att 

den rullbanan blir överbelastad vilket naturligtvis inte är bra.

Ett annat problem som han såg var antalet sorteringsstationer

finnas fler kunde fler jobba själva på en sorteringsstation och det är något som är effektivare. 

Detta är också något som är under utveckling då företaget har köpt upp en till byggnad intill 

de nuvarande.  

När författarna ställde frågan om de anställda får någon belöning för ett bra arbete nämnde 

han gemensamhetsbonusen som finns i företaget. En bonus där alla fast anställda får en 

bonus, olika stor varje år beroende på hur mycket företaget sålt för jämfört med budgeten för 

året. 

Logistikchef, 30 November 2011, (Bilaga 1) 

Logistikchefen började intervjun med att säga att han 

var väl medveten om att alla moment de utför går att 

förbättra och göra effektivare. Under intervjun 

mkom det att vetskapen om att många har ont i 

ryggen finns, vilket han menade är en del av ett 

lagerarbete eftersom det är mycket lyft av tunga saker, 

främst böcker. Logistikchefen menade på att 

vridningarna som görs med kroppen i monotona 

r starkt bidragande till detta på 

. Det framkom även att 

dataskärmarna som den anställde behöver kolla på 

ofta inte står på en optimal plats. Han hade idéer på 

hur detta kunde förbättras och vissa idéer var redan på 

las för att implementeras inom en snar framtid. 

Några av dessa idéer var att ha dataskärmar placerade i hyllor på olika höjd på olika stationer 

för att det ska finnas sorteringsstationer som passar såväl långa som korta anställda. Att 

ravar av böcker på ena armen istället för att gå fler gånger med mindre 

travar böcker var något logistikchefen också poängterade och som han menade skulle bidra 

till att färre skulle få ont av arbetsmomentet.  

på ett effektivare sätt hade han som idé att anpassa rullbanan där 

böckerna kommer fram till sorteringsstationen då den i nuläget är ganska låg så den anställde 

som utför arbetet måste böja sig ner för att plocka upp böcker när de ska sorteras in i sitt fack 

. Den här rullbanan som backarna kommer ner på till sorteringsstationen 

ansåg han skulle vara längre så alla backar som hör till en sortering kan få plats

I nuläget blir de backarna som inte får plats på rullbanan ner till sorteringsstationen kvar på 

den större rullbanan som går över en stor del av lagret och snurrar runt vilket kan göra så att 

den rullbanan blir överbelastad vilket naturligtvis inte är bra. 

Ett annat problem som han såg var antalet sorteringsstationer som finns i nuläget, skulle det 

finnas fler kunde fler jobba själva på en sorteringsstation och det är något som är effektivare. 

Detta är också något som är under utveckling då företaget har köpt upp en till byggnad intill 

tällde frågan om de anställda får någon belöning för ett bra arbete nämnde 

han gemensamhetsbonusen som finns i företaget. En bonus där alla fast anställda får en 

olika stor varje år beroende på hur mycket företaget sålt för jämfört med budgeten för 

”Vi är medvetna om att 

allt vi gör här på 

Birino AB

bättre och effektivare” 

- Logistikchefen
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Några av dessa idéer var att ha dataskärmar placerade i hyllor på olika höjd på olika stationer 

för att det ska finnas sorteringsstationer som passar såväl långa som korta anställda. Att 

ravar av böcker på ena armen istället för att gå fler gånger med mindre 

travar böcker var något logistikchefen också poängterade och som han menade skulle bidra 

hade han som idé att anpassa rullbanan där 

böckerna kommer fram till sorteringsstationen då den i nuläget är ganska låg så den anställde 

som utför arbetet måste böja sig ner för att plocka upp böcker när de ska sorteras in i sitt fack 

. Den här rullbanan som backarna kommer ner på till sorteringsstationen 

ansåg han skulle vara längre så alla backar som hör till en sortering kan få plats, vilket de 

till sorteringsstationen kvar på 

den större rullbanan som går över en stor del av lagret och snurrar runt vilket kan göra så att 

som finns i nuläget, skulle det 

finnas fler kunde fler jobba själva på en sorteringsstation och det är något som är effektivare. 

Detta är också något som är under utveckling då företaget har köpt upp en till byggnad intill 

tällde frågan om de anställda får någon belöning för ett bra arbete nämnde 

han gemensamhetsbonusen som finns i företaget. En bonus där alla fast anställda får en 

olika stor varje år beroende på hur mycket företaget sålt för jämfört med budgeten för 

”Vi är medvetna om att 

allt vi gör här på 

Birino AB går att göra 

bättre och effektivare” 

Logistikchefen 



 

3.5.2 Intervju 2 

Speditionschef, 15 November 2011, (Bilaga 1

Under denna intervju framkom det att speditionschefen inte hört om att någon får ont av 

arbetsmomentet sorteringen som han är ansvarig för. Tidigare fanns det anstä

på ont i ryggen men sedan rullbanorna installerats har det blivit bättre. 

Han menar att arbetsmomentet kommer bli effektivare i och med ombyggnaden som 

AB är mitt uppe i, genom denna kommer det bli kortare distans att dra sorteringsvagnarna till 

packningen. 

När det gäller om det finns mål som måste uppnås på 

arbetsmomentet fick författarna som svar att de mål som 

finns uppnås. Det viktigaste är att arbetet utförs på ett 

noggrant sätt.  

Speditionschefen berättar också att idén som författarna haft i 

ett tidigt skede med streckkoder numrerade ett till nio på 

västen testats fast på ett lite annorlunda sätt. Då låg ett papper med streckkoder som den 

anställde kunde scanna på istället för att knappa in antalet böcker p

blev fler böcker felskickade än normalt vilket gjort att den idén aldrig implementerades. 

3.5.3 Intervju 3 

Lagerchef, 15 November 2011, (Bilaga 

Lagerchefen är inte ansvarig över arbetsmomentet 

svar över lagerarbetet som är av v

Lagerchefen menar på att de vanligaste ställena de anställda får ont i är rygg och fötter, då det 

sliter mycket på grund av de hårda industrigolven. Han hävdar även att det sliter mer på 

personalen under vintertid än under sommaren då det är myc

och kallare i lokalerna. Stressen som tillkommer under vintern är en orsak att smärtor uppstår 

lättare hos de anställda säger han. Ryggont som finns hos en del av personalen beror främst på 

lyft av tunga böcker på vissa av a

arbetsrotation där de anställda jobbar på olika områden förmiddag och eftermiddag för att inte 

slita på kroppen lika mycket. På detta vis får de använda fler muskelgrupper mindre under en 

dag.  

Andra idéer som lagerchefen lade fram för att minska risken för att personal ska få ont av 

arbetsmomenten var att påvisa vikten av att inte lyfta så tungt utan hellre lyfta fler gånger 

lättare lyft. Han berättar ändå att det är i stort sett omöjligt att komma ifrån 

eftersom ett lagerjobb innebär fysiskt arbete. Genom åren då lagerchefen granskat hur olika 

anställda arbetat har han märkt att de arbetar på olika sätt, vissa går mycket upp och ned i 

tempo, när de väl jobbar snabbt jobbar de snabbare än

sedan när de går ner i varv och fortsätter arbeta så går det inte alls fort. De som istället jobbar 

i ett jämt tempo över hela dagen är de som får mest gjort, i och med detta sätt att arbeta blir 

det ett noggrannare arbete som innebär mindre fel att rätta till senare i produktionslinjen. 

vember 2011, (Bilaga 1) 

Under denna intervju framkom det att speditionschefen inte hört om att någon får ont av 

som han är ansvarig för. Tidigare fanns det anstä

men sedan rullbanorna installerats har det blivit bättre.  

Han menar att arbetsmomentet kommer bli effektivare i och med ombyggnaden som 

är mitt uppe i, genom denna kommer det bli kortare distans att dra sorteringsvagnarna till 

När det gäller om det finns mål som måste uppnås på 

arbetsmomentet fick författarna som svar att de mål som 

finns uppnås. Det viktigaste är att arbetet utförs på ett 

Speditionschefen berättar också att idén som författarna haft i 

digt skede med streckkoder numrerade ett till nio på 

västen testats fast på ett lite annorlunda sätt. Då låg ett papper med streckkoder som den 

anställde kunde scanna på istället för att knappa in antalet böcker på datorn. Under detta test 

felskickade än normalt vilket gjort att den idén aldrig implementerades. 

Lagerchef, 15 November 2011, (Bilaga 1) 

Lagerchefen är inte ansvarig över arbetsmomentet sorteringen men hade flera generella bra 

svar över lagerarbetet som är av vikt ändå.  

Lagerchefen menar på att de vanligaste ställena de anställda får ont i är rygg och fötter, då det 

sliter mycket på grund av de hårda industrigolven. Han hävdar även att det sliter mer på 

personalen under vintertid än under sommaren då det är mycket mer jobb då med mer övertid 

och kallare i lokalerna. Stressen som tillkommer under vintern är en orsak att smärtor uppstår 

lättare hos de anställda säger han. Ryggont som finns hos en del av personalen beror främst på 

lyft av tunga böcker på vissa av arbetsmomenten, detta undviks så gott det går via en 

arbetsrotation där de anställda jobbar på olika områden förmiddag och eftermiddag för att inte 

slita på kroppen lika mycket. På detta vis får de använda fler muskelgrupper mindre under en 

r som lagerchefen lade fram för att minska risken för att personal ska få ont av 

arbetsmomenten var att påvisa vikten av att inte lyfta så tungt utan hellre lyfta fler gånger 

lättare lyft. Han berättar ändå att det är i stort sett omöjligt att komma ifrån 

eftersom ett lagerjobb innebär fysiskt arbete. Genom åren då lagerchefen granskat hur olika 

anställda arbetat har han märkt att de arbetar på olika sätt, vissa går mycket upp och ned i 

tempo, när de väl jobbar snabbt jobbar de snabbare än de flesta för att det ska se bra ut men 

sedan när de går ner i varv och fortsätter arbeta så går det inte alls fort. De som istället jobbar 

i ett jämt tempo över hela dagen är de som får mest gjort, i och med detta sätt att arbeta blir 

arbete som innebär mindre fel att rätta till senare i produktionslinjen. 

”Nog

det viktigaste” 

Speditionschefen
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Under denna intervju framkom det att speditionschefen inte hört om att någon får ont av 

som han är ansvarig för. Tidigare fanns det anställda som klagat 

Han menar att arbetsmomentet kommer bli effektivare i och med ombyggnaden som Birino 

är mitt uppe i, genom denna kommer det bli kortare distans att dra sorteringsvagnarna till 

västen testats fast på ett lite annorlunda sätt. Då låg ett papper med streckkoder som den 

å datorn. Under detta test 

felskickade än normalt vilket gjort att den idén aldrig implementerades.  

men hade flera generella bra 

Lagerchefen menar på att de vanligaste ställena de anställda får ont i är rygg och fötter, då det 

sliter mycket på grund av de hårda industrigolven. Han hävdar även att det sliter mer på 

ket mer jobb då med mer övertid 

och kallare i lokalerna. Stressen som tillkommer under vintern är en orsak att smärtor uppstår 

lättare hos de anställda säger han. Ryggont som finns hos en del av personalen beror främst på 

rbetsmomenten, detta undviks så gott det går via en 

arbetsrotation där de anställda jobbar på olika områden förmiddag och eftermiddag för att inte 

slita på kroppen lika mycket. På detta vis får de använda fler muskelgrupper mindre under en 

r som lagerchefen lade fram för att minska risken för att personal ska få ont av 

arbetsmomenten var att påvisa vikten av att inte lyfta så tungt utan hellre lyfta fler gånger 

lättare lyft. Han berättar ändå att det är i stort sett omöjligt att komma ifrån att vissa får ont 

eftersom ett lagerjobb innebär fysiskt arbete. Genom åren då lagerchefen granskat hur olika 

anställda arbetat har han märkt att de arbetar på olika sätt, vissa går mycket upp och ned i 

de flesta för att det ska se bra ut men 

sedan när de går ner i varv och fortsätter arbeta så går det inte alls fort. De som istället jobbar 

i ett jämt tempo över hela dagen är de som får mest gjort, i och med detta sätt att arbeta blir 

arbete som innebär mindre fel att rätta till senare i produktionslinjen.  

”Noggrannhet är 

det viktigaste” - 

Speditionschefen 



 

En annan idé som läggs fram under denna intervju är att alla anställda ska få prova ut 

truckskor som är anpassade efter deras fötter, detta är naturligtvis en

det är stor omsättning på folk på arbetsplatsen skulle det bli dyrt. På 

friskvårdsbidrag på 2500 kr per år och anställd, detta kan användas för exempel gym eller 

massage, detta för att se till att personalen håller sig frisk och

smärtor också. En idé om personligt inriktad träning för det som den anställde har problem 

med har även växt fram i lagerchefens tankar. Som det är nu är det många som använder 

friskvårdsbidraget på ett sätt som inte är ultimat 

På frågan om det finns någon gräns eller mål som de anställda ska uppnå blev svaret att 

förmän och chefer märker av vilka som inte håller måttet och att det inte finns någon precis 

gräns som ska uppnås. Han poängterar ocks

arbetsmoment vilket måste tas hänsyn till. 

gemensamhetsbonus som alla fast anställda får del av om 

företaget gått bra under året. När det är mycket att göra på 

lagret och många sliter och gör ett bra arbete brukar det 

bjudas på frukt och ibland tårta också, detta för att uppskatta 

sin personal. Lagerchefen menar också på att det är viktigt 

som chef att ge både kritik och beröm till personalen för att 

kunna utveckla den, på detta vis vill han få fler att göra ett 

bra jobb på de olika arbetsmomenten och höja deras trivsel. 

Lagerchefen anser också att det är viktigt att ge personlig 

kritik och beröm och inte enbart ge kritik och beröm till den 

stora gruppen, detta motiverar p

 

När det gäller just arbetsstationen 

gång, detta är expressbackarna som nu plockas av en person för att sedan skickas till 

sorteringen. Här anser lagerchefen att det gick mycket

själva fick hämta de saknade böckerna samtidigt som den anställde som plockar dessa 

expressböcker kan utföra ett annat arbetsmoment och göra mer nytta på det viset. 

3.5.4 Sammanställning av intervjuer och enkät

I figur 5 på nästa sida beskrivs de olika synerna som finns hos de olika cheferna samt de 

anställda som svarat på enkätundersökningen. Svar på frågor som till exempel om de får ont 

någonstans av arbetsmomentet/ om de vet om att personalen får ont någonstans av 

arbetsmomentet, om de har någon lösning på detta och om de har några förslag på hur de 

skulle kunna göra för att arbetsmomentet ska kunna utföras effektivare.

En annan idé som läggs fram under denna intervju är att alla anställda ska få prova ut 

truckskor som är anpassade efter deras fötter, detta är naturligtvis en pengafråga och efterso

stor omsättning på folk på arbetsplatsen skulle det bli dyrt. På Birino AB

friskvårdsbidrag på 2500 kr per år och anställd, detta kan användas för exempel gym eller 

massage, detta för att se till att personalen håller sig frisk och inte ska behöva arbeta med 

smärtor också. En idé om personligt inriktad träning för det som den anställde har problem 

med har även växt fram i lagerchefens tankar. Som det är nu är det många som använder 

friskvårdsbidraget på ett sätt som inte är ultimat för just deras kropp tror han. 

På frågan om det finns någon gräns eller mål som de anställda ska uppnå blev svaret att 

förmän och chefer märker av vilka som inte håller måttet och att det inte finns någon precis 

gräns som ska uppnås. Han poängterar också att alla anställda är olika bra på olika 

t vilket måste tas hänsyn till. Som belöning vid bra utfört arbete finns en 

gemensamhetsbonus som alla fast anställda får del av om 

företaget gått bra under året. När det är mycket att göra på 

h många sliter och gör ett bra arbete brukar det 

bjudas på frukt och ibland tårta också, detta för att uppskatta 

sin personal. Lagerchefen menar också på att det är viktigt 

som chef att ge både kritik och beröm till personalen för att 

å detta vis vill han få fler att göra ett 

bra jobb på de olika arbetsmomenten och höja deras trivsel. 

Lagerchefen anser också att det är viktigt att ge personlig 

kritik och beröm och inte enbart ge kritik och beröm till den 

iverar personalen mer tror han.  

När det gäller just arbetsstationen sorteringen har han en synpunkt som kommer fram på en 

gång, detta är expressbackarna som nu plockas av en person för att sedan skickas till 

. Här anser lagerchefen att det gick mycket snabbare förut när de på 

själva fick hämta de saknade böckerna samtidigt som den anställde som plockar dessa 

expressböcker kan utföra ett annat arbetsmoment och göra mer nytta på det viset. 

3.5.4 Sammanställning av intervjuer och enkät 

beskrivs de olika synerna som finns hos de olika cheferna samt de 

anställda som svarat på enkätundersökningen. Svar på frågor som till exempel om de får ont 

någonstans av arbetsmomentet/ om de vet om att personalen får ont någonstans av 

rbetsmomentet, om de har någon lösning på detta och om de har några förslag på hur de 

skulle kunna göra för att arbetsmomentet ska kunna utföras effektivare. 

”Det är viktigt att 

ge kritik och 

beröm, och se till 

att alla trivs” 

Lagerchefen
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En annan idé som läggs fram under denna intervju är att alla anställda ska få prova ut 

pengafråga och eftersom 

Birino AB har de även ett 

friskvårdsbidrag på 2500 kr per år och anställd, detta kan användas för exempel gym eller 

inte ska behöva arbeta med 

smärtor också. En idé om personligt inriktad träning för det som den anställde har problem 

med har även växt fram i lagerchefens tankar. Som det är nu är det många som använder 

för just deras kropp tror han.  

På frågan om det finns någon gräns eller mål som de anställda ska uppnå blev svaret att 

förmän och chefer märker av vilka som inte håller måttet och att det inte finns någon precis 

å att alla anställda är olika bra på olika 

Som belöning vid bra utfört arbete finns en 

har han en synpunkt som kommer fram på en 

gång, detta är expressbackarna som nu plockas av en person för att sedan skickas till 

snabbare förut när de på sorteringen 

själva fick hämta de saknade böckerna samtidigt som den anställde som plockar dessa 

expressböcker kan utföra ett annat arbetsmoment och göra mer nytta på det viset.  

beskrivs de olika synerna som finns hos de olika cheferna samt de 

anställda som svarat på enkätundersökningen. Svar på frågor som till exempel om de får ont 

någonstans av arbetsmomentet/ om de vet om att personalen får ont någonstans av 

rbetsmomentet, om de har någon lösning på detta och om de har några förslag på hur de 

”Det är viktigt att 

ge kritik och 

beröm, och se till 

att alla trivs” – 

Lagerchefen 



 

3.6 Resultat av experiment

Nedan i figur 6 visas statistik över hur många böcker de två testpersonerna sorterade per dag

detta togs fram och jämfördes med den statistik som blev under de två testdagarna
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Nedan visas arbetsprocessen och de slutsatser som författarna har dragit under vägen. 

Skillnaden mellan denna figur och figur 2 är de slutsatser som genererats mellan de olika 

processtegen.  

 

 

Figur 7, modell över arbetsprocessen med slutsatser av författarna 
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4. Teoretisk referensram 
I denna del presenteras teori som är relevant för det empiriska materialet. Det kommer att 

presenteras teorier kring exempelvis reflekterande sätt att lära, detta för att påvisa hur viktigt 

det är med arbetsprocessens olika steg. Det kommer även presenteras teorier som berör 

effektivitet och hälsa i företag, på organisationsnivå, kommunikationsnivå och på ett 

arbetsmiljömässigt plan. 

4.1 Arbetsprocess och reflekterande lärande 

Generate, select, implement-modellen känd från Bessant & Tidd (2007) är en modell som kan 

användas till att beskriva den arbetsprocess som författarna har gjort tidigare i arbetet, 

modellen är effektiv när en förändringsprocess ska genomgås. Den används även till att 

generera fram nya produkter och tjänster (Bessant & Tidd, s.16 & 20, 2007).  

Innovationsmodellen syftar till att genom en urvalsprocess som startar med en mängd 

information, kunna selektera bort de förslag som inte bidrar till ett lyckat resultat så att den 

generar fram ett eller flera resultat som går att implementera (Bessant & Tidd, 2007). 

Hamrefors (2009) och Svenblad (2010/2011) skriver om att en idéutvecklingsprocess inte 

alltid är en rak linje utan går genom olika steg som även innovationsmodellen visar, det kan ta 

lång tid att genomföra en sådan process om personen som gör den inte riktigt vet vad den 

söker, det är då innovationsmodellen (Bessant & Tidd, s. 20, 2007) kan komma till stor hjälp 

för att komma fram till ett relevant resultat som går att implementera.  

 

Figur 8, Författarnas egen bearbetade variant av Bessant & Tidd innovationsprocessmodell 

Under en arbetsprocess är det viktigt att dra lärdom längs vägen och reflektera över hur 

kunskapen tagits in, detta kan göras på olika vis, exempelvis via ’single loop learning’, 

’double loop learning’ (Blackman, Connely & Henderson, 2004),(Argyris, 1977) och ’triple 

loop learning’ (Flood & Romm, 1996). 

Ett ’single loop learning’ är enligt Argyris (1977) något som kan inta information för att sedan 

utföra ett arbete. Som exempel nämner Argyris (1977) termostaten som känner av 

temperaturen och utefter den höjer eller sänker värmen i rummet. Om termostaten istället 

skulle kunna ställa frågor såsom varför ska jag ha värmen på 22 grader eller liknande skulle 

det räknas som ett ’double loop learning’ eftersom den kan ifrågasätta varför den ska bete sig 

som den ska. 



 

 

Om ett företag enbart skulle använda sig av ’single loop learning’ och enbart ställa sig 

frågorna som till exempel ”Gör vi saker rätt?

verklighetsuppfattningen av makthavande i företaget eller vice versa?” (Flood & Romm, 

1996) när de står inför en förändring som kan bidra till ett lärande i organisationen

processen i ett tidigt stadium. Det blir självklart många olika meningar om h

ska behandlas, alla olika chefer kommer försöka vinna över folk till 

större tryck på de andra (Flood & Romm, 1996). Dessa frågor är självklart viktiga och måste 

ses över, men det viktiga är även

I en ’double loop learning’ process frågar exempelvis 

att få en bredare kunskap om området (Flood & Romm, 1996). 

som hur och vad som behöver gör

ofta svårt att vara objektiv, då 

samtidigt som denne vill lägga vikt vid vad de som frågats sagt om problemen (Flood & 

Romm, 1996). Den person som sysslar med detta försöker o

learning’ se båda sidor, sin egna och de tillfrågades. Oftast växer sig en av sidorna starkare 

och det blir svårt att hålla sig öppen inför andra invändningar. 
  

Figur 9, Modell av Argyris single/double loop learning

Om ett företag enbart skulle använda sig av ’single loop learning’ och enbart ställa sig 

som till exempel ”Gör vi saker rätt? eller Gör vi de rätta sakerna? Stöds 

lighetsuppfattningen av makthavande i företaget eller vice versa?” (Flood & Romm, 

1996) när de står inför en förändring som kan bidra till ett lärande i organisationen

i ett tidigt stadium. Det blir självklart många olika meningar om h

ska behandlas, alla olika chefer kommer försöka vinna över folk till sin sida för att få ett 

större tryck på de andra (Flood & Romm, 1996). Dessa frågor är självklart viktiga och måste 

även att göra en till loop för att lära sig mer inom organisationen.

I en ’double loop learning’ process frågar exempelvis en chef människor runt omkring sig

att få en bredare kunskap om området (Flood & Romm, 1996). Chefen lägger tyngd på frågor 

som behöver göras åt frågeställningarna. I ett ’double loop learning’ blir det 

ofta svårt att vara objektiv, då personen slits mellan sina egna tankar i hur pro

vill lägga vikt vid vad de som frågats sagt om problemen (Flood & 

Den person som sysslar med detta försöker ofta att genom ’double loop 

egna och de tillfrågades. Oftast växer sig en av sidorna starkare 

och det blir svårt att hålla sig öppen inför andra invändningar.  
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Figur 9, Modell av Argyris single/double loop learning 
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Gör vi de rätta sakerna? Stöds 

lighetsuppfattningen av makthavande i företaget eller vice versa?” (Flood & Romm, 

1996) när de står inför en förändring som kan bidra till ett lärande i organisationen, låser sig 

i ett tidigt stadium. Det blir självklart många olika meningar om hur dessa frågor 
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Istället för att bevara oklarheten över vilka som är rätt och fel av sina egna uppfattningar i hur 

problemen ska lösas och andras uppfattningar i hur de anser problemen ska lösas låser många 

fast sig i ett fack och blir blinda för det andra (Flood & Romm, 1996). Detta kan alltså lätt 

leda en person som är i en ’double loop learning’ process in i ett ’single loop learning’-sätt att 

tänka. 

 

De två huvudspåren för ett ’double loop learning’- sätt att tänka är att fråga; ”Gör vi saker 

rätt?” och ”Gör vi de rätta sakerna?” (Flood & Romm, 1996). I en ’double loop’ process 

använder man sig alltså av dessa två frågorna ihop för att bilda sig en uppfattning av 

verkligheten. 

Blackman, Connely & Henderson (2004) diskuterar kring pålitlig kunskap i samband med 

’double loop learning’. I ett ’single loop learning’ sägs bara vad som är rätt och fel och felen 

rättas därefter till (Blackman, Connely & Henderson, 2004). Meningen av vad som är ett 

’single’ och ’double loop learning’ skiljer sig lite mellan Argyris (1977) och Flood & Romm 

(1996). Flood & Romm (1996) har inriktat sig på kombinationer av frågor som bygger på hur, 

vad och varför medans Argyris ser ’single’ och ’double loop learning’ på ett större och mer 

generellt plan anser författarna.  

Om personal och chefer kan ha en givande dialog om för- och nackdelar som finns med 

exempelvis ett arbetsområde kan de bygga ett bättre organisationslärande inom företagets 

väggar. Detta kommer givetvis bidra till en bättre grund att stå på inför liknande 

organisationsförändringar som kan komma att göras i framtiden. Genom att utvärdera och se 

tillbaka på vad skillnaderna blivit efter en förändring lär sig organisationen inför framtiden 

(Blackman, Connely & Henderson, 2004).  

 
 

I ett ’triple loop learning’ blir medlingen mellan 

de tre frågorna hur, vad och varför viktig. Detta 

för att bygga en helhet och ett bättre djup i frågan 

eller problemet man söker svar på. Här är alla tre 

frågorna lika viktiga, det måste finnas en tolerans 

mellan de olika frågorna och personerna i 

processen för att kunna skapa ett bra resultat med 

en bred grund. Det viktigaste här är att ge lika 
mycket plats åt alla de tre frågorna ”Gör vi saker 

rätt? (hur borde vi göra), Gör vi de rätta sakerna? 

(vad borde vi göra), Stöds 

verklighetsuppfattningen av makthavande i 

företaget eller vice versa? (varför ska vi göra det)” 

(Flood & Romm, 1996).   

Figur 10,bearbetad modell från Flood & Room(1996) 
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4.2 Arbetsmiljö 

Genom en förbättring av ergonomin kan företaget skaffa sig en bättre produktivitet och 

kvalitet (Rowan & Wright, 1994). 

 

”The move towards legal regulation in Europe and North America, 

pressure from labour unions and insurers, increasing employee 

awareness and the mounting evidence that ergonomics programmes 

can positively affect quality and productivity combine to make 

ergonomics an important issue” (Rowan & Wright, 1994)  

  

Det diskuteras mycket om att arbetsplatser ska vara ergonomiskt utformade och att människan 

ska vara i fokus (Fernandez, 1995), trots detta tycker författarna att det är märkligt att det 

finns så många möjliga förändringar som kan genomföras för att arbetsmiljön ska förbättras 

avsevärt, men att de ändå inte genomförs.  

Det är många som sjukskrivs av arbetsmiljörelaterade skador och förslitningar. 

Arbetsmiljöverket (av.se) uppger att fyra av tio sjukskrivningar beror på arbetsmiljön. Detta 

är inte acceptabelt, genom åtgärder i arbetsprocessen bör människor kunna utföra sina arbeten 

på ett minst lika effektivt sätt samtidigt som de inte blir utsatta för förslitningsskador och 

liknande i lika stor utsträckning som idag. I dessa fall är den ergonomiska utformningen på 

arbetsplatserna en väldigt viktig del (Fernandez, 1995), (Kihlberg m.fl, 2005).   

För att underlätta ett arbetsmoment bör det finnas ett naturligt flyt i arbetsmomentet, den som 

utför arbetet ska inte behöva böja sig på ett obekvämt sätt och inte heller göra onaturliga 

rörelser (Bolman & Deal, s.199, 2005). Omständiga rörelser och obekväma arbetsmiljöer 

bidrar till att effektiviteten minskar eftersom arbetet inte kan utföras på ett optimalt sätt 

(Bolman & Deal, s.199, 2005). Bolman & Deal (2005) är inne på samma linje som Fernandez 

(1995) när det gäller dålig ergonomisk utformning och genom Arbetsmiljöverket (av.se) vet vi 

att detta leder till mycket sjukskrivningar i Sverige. 

4.3 Organisationsmiljö 

Rohrbaugh & Quinn (1983) beskriver att det finns olika former av organisationer. De 

definierar hierarkisk organisation som det traditionella sättet att driva en organisation, den är 

stabil, har formella regler och procedurer och har en pålitlighet i att den ska utföra det som 

förväntas av den (Rohrbaugh & Quinn, 1983). En sådan organisation strävar efter att vara 

pålitlig och välfungerande, organisationen måste hålla hårt på sina principer för att det ska 

fortsätta att fungera. Skulle de ändra sig allt för mycket skulle det antagligen resultera i att 

kunderna får lida. 
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“The seeds of effective change must be planted by embedding 

procedural and behavioral changes in the organization 

long before any improvement initiative is launched”- 

Roberto & Levesque (2005) 

 

 

Ett företag måste vara mottagligt för förändring för att det ska gå att implementera ett nytt 

moment (Roberto & Levesque, 2005) . Det kan behövas en viss tid för företaget att komma in 

i den mognadsfas där de kan ta till sig nya sätt att tänka som sen kan leda till förändring. 

 

Alvesson & Sveningsson (2008) menar att det är viktigt att med olika tekniker minska 

motståndet till förändring hos de anställda i en organisation. Ett sätt att få de anställda att vara 

eniga med ledningen är att låta dem vara med i planeringen och förändringen, att vara öppna 

för delaktighet och genom ett bra informationsflöde kunna få de anställda att vilja gå samma 

väg som organisationens ledning (Alvesson & Sveningsson, s.51, 2008).  

I sina artiklar behandlar dessa författarkonstellationer hur ett företag bör vara och agera för att 

hela organisationen ska dra åt samma håll, samt vara pålitlig i att utföra det som förväntas av 

den (Rohrbaugh & Quinn, 1983). Den motvilja i att ändra något i upplägget är något som 

Alvesson & Sveningsson (2008) diskuterar kring. Alvesson & Sveningsson (2008) menar att 

det är viktigt att motverka den motvilja som kan finnas hos personalen på olika sätt, bland 

annat genom att låta personalen vara en del i förändringen. Om företaget i sig inte är 

mottagligt för en förändring blir det svårt att skapa en förändring (Roberto & Levesque, 

2005).  

Chong & Ma (2010) diskuterar kring hur viktigt det är att vara kreativ för att komma på 

innovativa lösningar för att kunna tillfredsställa sina kunder. Kreativa lösningar inom 

företaget bidrar till ett övertag mot sina konkurrenter genom bättre kundservice och bättre 

moral hos den egna personalen (Chong & Ma, 2010). Om cheferna som övervakar arbetet har 

en kreativ ’approach’ smittar det av sig till de övriga anställda. När chefer har nya idéer de 

vill implementera får de ofta positivare respons än om de inte har en kreativ ’approach’. 

Positiv feedback till de anställda ger också det en förhöjd egen kreativ sida hos de anställda 

samt ett bättre självförtroende, vilket bidrar till en bättre relation mellan chef och anställd.  

Genom denna goda relation är de anställda bättre inställda för en eventuell förändring inom 

organisationen samtidigt som det ger den anställde ett större självförtroende och välmående 

(Chong & Ma, 2010).  

Kihlberg m.fl. (2005) skriver att de med en positiv attityd till förändringar även är mer 

positiva till att arbeta på ett nytt sätt. Detta ser de från ett förändringsprocessperspektiv medan 

Chong & Ma (2010) beskriver liknande tankar men då ur ett ledarskapsperspektiv.  
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5. Analys och diskussion  
Här får läsaren ta del av diskussion och analys som bygger på den teori som applicerats på 

empirin. Detta stycke visar reflektiva tankar och en djupare förståelse för studien.  

5.1 Varför ska viljan till förändring finnas?  

Enligt Roberto & Levesque (2005) så behöver företag gå genom en mognadsfas för att vilja 

implementera en förändring. Det behöver finnas en vilja till en förändring hos både anställda 

och chefer för att en förändring ska gå att genomföra på ett lyckat sätt. Är kommunikationen 

inte bra mellan de anställda och cheferna kan det leda till att många anställda sätter sig emot 

eventuella framtida förändringar i företaget (Alvesson & Sveningsson, 2008). Skulle ett 

samarbete mellan chef och anställd vara närmre genom att låta de anställda vara med i 

planering av förändringar och det dagliga arbetet, skulle detta gynna företaget då de anställda 

i större utsträckning skulle vilja gå samma väg som organisationens ledare/chefer (Alvesson 

& Sveningsson, 2008). Kreativitet smittar av sig till hela organisationen och om de anställda 

även får positiv feedback av cheferna höjer det deras självförtroende och trivsel på arbetet 

(Chong & Ma, 2010). 

5.2 Det nya arbetssättets påverkan på verksamheten 

Det experiment som författarna utförde på Birino AB blev inte optimalt utfört, detta på grund 

av att de inte fick möjlighet att implementera alla de tänkta lösningarna. Anledningen till att 

författarna inte fick prova att ha streckkoder på västen berodde på att Birino AB hade testat 

detta en gång tidigare, då resultatet hade blivit sämre, alltså fler felsorterade böcker i 

orderhanteringen, vilket ledde till att kunderna fick fel böcker. Det gäller att fler faktorer vägs 

in i ett sådant experiment när statistik över felskickade leveranser kollas upp. Det behöver 

nödvändigtvis inte vara just den förändringen som är gjord på arbetsmomentet som påverkat 

felleveranserna utan det kan lika gärna vara andra faktorer såsom att det var många 

nyanställda under just denna period.  

 
Det är viktigt att vara en stabil organisation och påvisa en pålitlighet mot sina kunder 

(Rohrbaugh & Quinn, 1983), då är det inte acceptabelt att det blir felsorterade böcker som 

skickas ut till kunder. Att kunderna får det som de har beställt är grunden för att Birino AB 

ska kunna fungera och fortsätta vara ett framgångsrikt och stabilt företag.   

En annan förändring som författarna ville utföra var att ha ett hölster till scannern som 

används för att scanna böckerna, detta kunde inte genomföras på grund av att ett hölster inte 

fanns att tillgå. Hade dessa förbättringar av ergonomin gått att genomföra hade troligen 

produktiviteten kunnat höjas (Rowan & Wright, 1994). 

Resultatet av experimentet ger en bild av att det inte blev någon större skillnad statistiskt sätt 

jämfört med det tidigare arbetssättet. Författarna tycker att det var viktigt att tänka på att detta 

var ett nytt arbetssätt, på grund av det anser författarna att statistiken över sorterade böcker är 

ett positivt resultat då det inte blev en försämring. En positiv effekt av experimentet var att 

den tidigare smärtan i armar, axlar och handleder minskade med det nya arbetssättet.    
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Den delen som blev mindre lyckad är att testpersonerna under intervjuerna sagt att de tycker 

att det är ovant och lite klumpigt att använda västen och att de fick ont i ryggen. Författarna 

kunde mäta effektiviteten med det nya arbetssättet, men de kunde inte mäta om det blev 

mindre slitage på kroppen och om arbetsplatsen kändes mer ergonomisk.  

5.3 Effektivitet & hälsa ställda mot varandra 

Författarna har sett att hälsan och effektiviteten kan förbättras genom en förändring och 

förbättring av arbetsmomentet (Bolman & Deal, s. 199, 2005). Tanken med studien är inte att 

dra hälsa till sin spets och gå ner på ett specifikt område, det är mer att se en generell bild över 

hur hälsan kan förbättras genom förändringar av arbetsmomentet. Effektiviteten vill 

författarna förbättra så mycket som möjligt, men utan att förlora fokus på att det ska vara 

positivt för hälsan. Tidigare i studien skriver författarna om att fyra av tio sjukskrivningar 

beror på slitage på grund av arbetsmiljön (av.se). Detta tycker författarna är ett tecken på att 

det behövs en stor förändring av arbetsmiljön på företag.  

Arbetsmiljön ska byggas efter de som arbetar (Bolman & Deal, s. 199, 2005) & (Fernandez, 

1995) och inte tvärtom, det är väldigt viktigt att personal ses som en tillgång som ska värderas 

högt och inte som personer som kan slitas ut och bytas ut mot nya, känner personalen att de är 

en viktig resurs i företaget kommer de att känna sig trygga och prestera bättre på arbetet.  

5.4 Arbetsprocess 

 En viktig del i en förändringsprocess är att organisationen som förändringen berör går 

tillbaka och ifrågasätter sättet de utfört förändringen på, detta är viktigt oavsett om det är en 

positiv eller negativ effekt av förändringen (Argyris, 1977). Det är viktigt för Birino AB som 

företag att lära sig av förändringsprocessen till senare tänkbara förändringar som kan komma 

att genomföras. Detta är kunskap som de kan använda sig av vid en ny förändringsprocess likt 

den innovationsprocess som presenteras av Bessant & Tidd (2007). Ser ett företag bara till om 

förändringen var lyckad eller inte lär de sig inte så mycket av förändringsprocessen eftersom 

de hamnar i ett ’single loop learning’ (Argyris, 1977).  

För att bygga kunskap under en längre tid är det viktigt att tänka ur ett ’double loop learning’ 

perspektiv, genom detta sätt att tänka kan företag skaffa sig en stabil grund för framtida 

organisationsförändringar (Blackman, Connely & Henderson, 2004). Det är viktigt att företag 

ställer sig frågor som hur, vad och varför under förändringsprocessen (Flood & Romm, 

1996).  

Genom de fyra datainsamlingsmetoderna som författarna använt sig av har de sett att det 

händer något viktigt under varje del av arbetsprocessen. Det är viktigt att få med sig dessa 

lärdomar från alla delar i arbetsprocessen för att kunna utföra en ännu bättre och mer finslipad 

arbetsprocess under nästa förändring som ska implementeras i företaget. Arbetsprocessen är 

ett levande verktyg som ständigt förbättras och förändras, en mall att gå efter och komma ihåg 

vad som gjordes bra och dåligt under den senaste förändringen.  

  



31 
 

För att applicera ’single’, ’double’ och ’triple loop learning’ på Birino AB och processen som 

använts för att genomgå en förändring i ett av deras arbetsmoment kan författarna se att det 

krävs en utvärdering efter en eventuell genomföring av förändringen. Oavsett om resultatet av 

det nya arbetssättet blir positivt eller negativt är det viktigt att det diskuteras noggrant vad 

som är orsakerna till att det blev lyckat eller mindre lyckat, genom detta sätt att arbeta bygger 

Birino AB sig en starkare inlärningsprocess i och med förändringar i organisationen. 

Författarna anser att arbetsprocessmodellen var ett viktigt verktyg som fungerade i denna 

situation, dock vet författarna att denna modell skulle vara mer effektiv om den används i en 

ny förändringsprocess, eftersom den ständigt utvecklas under användning och utvärdering. 

Slutsatserna som kunde dras efter de olika stegen var en bidragande faktor till resultatet av 

studien. Arbetsprocessmodellen gjorde även författarna medvetna om vilka slutsatser som 

utvecklades under de olika delarna i modellen.  

5.5 Diskussion kring teorianvändning 

Eftersom denna studie varit empiribaserad har författarna valt teorier som stödjer empirin och 

inte tvärtom som är vanligare i liknande studier. Författarna har alltså samlat in empiri först 

för att sedan välja teori som passar och stödjer empirin. 
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6. Slutsats 
I slutsats kommer läsaren få en överblick över det förslag författarna har till förändringar 

och förbättringar på företaget. 

Författarna har tagit fram ett verktyg som är en arbetsprocess, den ska hjälpa företag vid 

förändringar som görs inom organisationen. För Birino AB blir resultatet specifikt, eftersom 

det är där specifika intervjuer, experiment och enkätundersökningar gjorts. Genom detta får 

författarna fram ett specifikt förslag på förbättring till Birino AB, medan ett verktyg i hur ett 

företag kan gå till väga för att genomföra en förändring är det som författarna för fram till 

andra företag. Hur arbetsprocessen ser ut är något en akademiker kan ha nytta av, medan 

företag kan ha en större nytta av att se vad resultatet blir av förändringen som genomförts tack 

vare arbetsprocessen.  

Skulle cheferna ha en god kommunikation med de anställda skulle det gynna företagets 

effektivitet då det lättare och tidigare skulle upptäckas mindre fel i hur arbetsmomentet 

utförts. Genom detta skulle förändringar kunna upptäckas av chefen samt att de 

förändringsförslag som kommer från personalen snabbare kan sättas i verk. Genom att ha en 

bra relation och kommunikation mellan chef och anställd kommer de anställda vara mer 

positivt inställda till framtida förändringar som kan komma att ske. Detta kommer ge ett större 

förtroende för chefen och genom det skapa ett klimat där personalens hälsa inte påverkas 

negativt på grund bristerna i kommunikation som finns i dagsläget. 

Arbetsprocessen som tagits fram av författarna är ett verktyg som ständigt kan utvecklas. De 

många olika datainsamlingsmetoderna är något som är viktigt för att få en så bra helhetsbild 

som möjligt och därigenom göra ett korrekt beslut vid en förändring. Att dessa görs i en 

speciell ordning för att ta med sig kunskap till nästa steg i processen ses som en viktig del då 

detta bidrar till en bättre kvalitet i slutresultatet av en förändring. Under denna arbetsprocess 

är det viktigt att konstant tänka hur, vad och varför när företaget tar sig genom olika stegen i 

processen. Detta för att skapa ett lärande genom processen, så den kan utföras på bästa 

möjliga sätt samtidigt som företaget lär sig av sina misstag och kan utföra nästa förändring 

ännu bättre vid nästa tillfälle.  

En empiribaserad arbetsprocesmodell kan vara ett verktyg i en förändring av en arbetsprocess 

på ett företag, en sådan modell som författarna har utvecklat har gett företaget ett nytt 

alternativ att behandla förändringar och förändringsprocesser i framtiden. 

Arbetsprocessmodellen hade gett ett bättre resultat för Birino AB om författarna hade fått 

genomföra alla de förändringar som de hade planerat för experimentet.  

Att arbeta efter den arbetsprocessmodell som författarna tagit fram är något som känts 

givande då det givit en bra helhetsbild om vad olika personer på olika positioner i företaget 

tycker och vet om problem som finns och vad som kan förbättras i och med dem.  

Den information som hämtats in under processen bidrar till en helhet, denna är viktig att ha 

för att kunna fatta rätt beslut i vad som ska förändras när sedan förändringsprocessen drar 

igång. Att genomföra en arbetsprocess på det här viset är nytt tror författarna.  
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Att processen som är baserad på empiri även kompletterats med ett ’single’, ’double’ och 

’triple loop learning’- sätt att tänka är något nytt.  Att använda teorier kring detta 

reflekterande sätt att tänka är något författarna inte träffat på i en liknande studie eller hört 

talas om. 
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7. Framtida forskning 
Här presenteras förslag på vidare forskning 

Det som författarna har sett som den viktigaste aspekten av de praktiska frågorna som 

behöver vidare forskning är idén om hölster och streckkoder på västen som bör underlätta 

arbetsmomentet och bidra till att hälsan hos de anställda ökar. Denna förändring kommer att 

bidra till en mer avslappnad arbetsställning och på så vis också höja effektiviteten i det långa 

loppet eftersom det blir mindre sjukskrivningar på grund av smärtor orsakade av 

arbetsmomenten. Då experimentet författarna utfört påvisat att redan första dagen en anställd 

arbetat med väst har denne arbetat ungefär lika snabbt som utan väst. Detta tror författarna 

kan leda till ett effektivare arbetssätt när de anställda vant in sig i de nya bättre ergonomiskt 

anpassade arbetssättet på arbetsmomentet sortering. När de anställda har använt västen under 

en längre period kommer de att förstå nyttan av den och avlastningen som den bidrar till och 

det kommer att kännas som något självklart i arbetsmomentet. 

Detta är något som har väckt ett intresse för framtida forskning, författarna tror att det skulle 

göra stor skillnad på arbetsplatsen om detta undersöktes närmare.  

Ser författarna till forskningsfrågans potential att utvecklas så skulle det vara intressant om ett 

liknande förändringsprocess gjordes med hjälp av författarnas arbetsprocessmodell som 

grund. Detta för att kunna se hur väl den fungerar i ett nytt sammanhang och se hur den kan 

utvecklas ytterligare.  
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Bilagor 

Här presenteras de bilagor författarna har använt sig av. Bland annat intervjufrågorna till 

cheferna och en sammanställning med frågor och svar från enkäten. 

Bilaga 1 

Intervjufrågor till chefer: 

1. Får de anställda ont när de arbetar på arbetsmomentet sorteringen? 

1.1. Om de får ont, var får de ont och vilken del av arbetsmomentet bidrar till detta tror 

du? 

1.2. Vad kan göras för att förbättra detta? 

2. Vad kan göras för att göra arbetet mer effektivt på arbetsmomentet sorteringen? 

3.  Finns det något krav på hur snabbt en anställd måste arbeta på just arbetsmomentet 

sorteringen?  

4. Får de anställda någon belöning för väl utfört arbete?  
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Bilaga 2 

Sammanställning av frågeformulär Sorteringen 

Fråga 1.1. Får du ont någonstans av detta arbetsmoment? 

Svar: Ja 

1.2. Om du får ont, vart gör det mest ont?  

Svar: Handleder, axlar, nacke, rygg 

1.3. Vilken del av momentet tror du är den bakomliggande faktorn till detta?  

Svar: Bärandet av böcker med ena armen, backar som måste lyftas, slitage från andra 

arbetsavdelningar, när de måste placera böckerna i de facken längst ner 

1.4. Har du något förslag på hur detta skall kunna åtgärdas?  

Svar: mestadels NEJ, några tyckte att det vore smart att ta bort understa hyllan för att man ska 

slippa böja sig så mycket.  

Fråga 2: Har du något förslag på hur detta arbetsmoment skulle kunna genomföras 

snabbare/effektivare?  

Svar: bättre samspel mellan rullbanan och sorteringen, Plocka sina egna expresser, det är 

alldeless för mycket väntan på expresserna, göra så att sorteringsvagnarna är i bra skick och ta 

bort understa hyllan. 

Fråga 3: Om du har upplevt problem på detta arbetsområde, vad tror du är orsaken till att detta 

inte har åtgärdats?  

Svar: Svårt att åtgärda när man arbetar med kroppen, konstigt att de inte fixar till vagnarna.  

Fråga  4.1: Finns det något mål/krav på hur effektiv du ska vara på detta arbetsmoment?  

Svar: Vet ej, men antar att man ska vara så snabb och noggrann som möjligt.  

4.2. Får du någon belöning för ett väl utfört arbete?  

Svar: De flesta tycker att de inte får någonting. Vissa säger att de får tårta, frukt, bonus på 

lönen. När de får beröm så är den inte personlig utan till hela gruppen.  

Fråga 5: Tycker du om det här arbetsomomentet, och iså fall varför?  

Svar: Ja, det är roligt och varierande. Finns något att göra hela tiden, roligt att stå och arbeta 

med kollegor, många verkar tycka att detta är det bästa momentet på arbetet.   
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Bilaga 3 

Frågor till de två testpersonerna. 

1. Kändes det som att det gick snabbare eller saktare när du hade västen på dig? 

2. Får du ont någonstans när du använder västen?  

3. Har du något ytterligare förslag för att förbättra detta arbetsmomentet? 

4. Tror du att det skulle vara effektivare att använda ett hölster så att du får mer frihet 

med armarna? 

5. Skulle du kunna tänka dig att alltid använda västen när du utför detta arbetsmoment?   

 


